
 
T 088 3680368 (€ 0,10 p/min.) 
F 030 66 30 000 
   
www.fnv.nl 
 
 
 
 
Bezoekadres: 
Pegasusweg 200 
3067 KX  ROTTERDAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

Datum Doorkiesnummer 

14 juni 2017 010-2335109 

Ons kenmerk  

170614DscRwe  

Onderwerp  

Ultimatum  

  

Geachte directie,  

 

 

Tot nu toe zijn de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van OilTanking Amsterdam (hierna OTA genoemd) 

geregeld in een arbeidsvoorwaardenregeling. Onze leden hebben echter aangegeven dat zij willen dat de 

arbeidsvoorwaarden voortaan in een cao, afgesproken met de FNV, worden geregeld. Op 17 november 2016 

heeft u daarom van ons een brief gekregen waarin wij hebben aangegeven dat wij voor onze leden en 

medewerkers bij OTA een cao met u willen afsluiten. In uw reactie via de mail heeft u toen laten weten dat u 

bereid was om met ons in overleg te gaan voor een driejarige cao. 

 

Het eerste overleg heeft hierover pas op 10 januari 2017 plaats gevonden vervolgd op 25 januari, 1 maart, 25 

maart, 29 maart en 11 mei 2017. In het overleg van 11 mei 2017 heeft u niet in willen gaan op onze eisen. Wij 

hebben u toen integrale eisen met betrekking tot de cao gesteld, waarmee u akkoord diende te gaan. Helaas 

hebben wij moeten concluderen dat het door uw reactie niet mogelijk was  om tot overeenstemming voor een 

cao te komen. 

 

In de laatste onderhandelingsronde op 11 mei jl., heeft u de integrale eisen van FNV Havens afgewezen. 

Wij hebben u nogmaals gevraagd of u bereid was om op onze eisen van 11 mei 2017 in te gaan. Uw antwoord 

was dat u inderdaad niet meer bereid was om op onze eisen in te gaan. Uw weigering om op onze eisen in te 

gaan, betekent dat wij uitonderhandeld zijn. Hierop hebben wij aangegeven dat wij terug zouden gaan naar 

onze leden en uw opstelling in deze zouden bespreken. 

Daarbij werd ons duidelijk dat de actiebereidheid onder onze leden groot is. 

 

Wij kunnen daarom niet anders dan vaststellen dat,  aangezien u niet bereid bent in te gaan op onze eisen er 

thans een onoverbrugbaar verschil bestaat in wederzijdse standpunten. Gezien de ontstane situatie hebben wij 

besloten u een ultimatum te stellen. 

 

Nu dit de eerste cao is moet de volledige tekst nog afgesproken worden. In de bijlage de tekst van de door ons 

voorgestelde cao, die wij integraal met u willen afspreken. De voor onze leden belangrijkste eisen formuleren 

wij hieronder afzonderlijk.   
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De eisen waarmee u alsnog akkoord dient te gaan zijn de volgende: 

 

 - Een cao met een looptijd van 3 jaar te weten 1 januari 2017 tot 31 december 2019; 

 - Automatische prijscompensatie (APC) vanaf 1-1-2017 

 - 2,5% initiële loonsverhoging per 1-1-2018 dit naast de APC; 

 - Vakantietoeslag van 8,33%; 

 - Marktconform loongebouw, invoering ORBA; 

 - Eenmalige uitkering van € 1500,00 bruto uit te betalen zodra de cao is afgesloten; 

 - Recht op een transitievergoeding bij eindedienstverband vanaf 23 maanden ; 

 - Periodieken conform ons voorstel; 

 - WW reparatie; 

 - Ombouw ouderen-dagen naar levensfase-dagen; 

 - Geen verschil tussen oude en nieuwe werknemers; 

 

Indien wij vóór maandag 19 juni 2017, 00.01 uur van u geen schriftelijke reactie hebben ontvangen waaruit 

blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde eisen, dient u rekening te houden met door 

ons uit te roepen en te organiseren acties, waaronder werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of 

langere duur. 

 

Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen tijde 

bereid tot overleg over het waarborgen van de veiligheid van de mensen, goederen en materieel tijdens 

voormelde acties. Dit technisch overleg, indien door u gewenst, dient naar onze mening plaats te vinden voor 

de looptijd van het ultimatum is verstreken, opdat nog tijdig de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. 

  

Voorts wijzen wij u erop dat het inzetten van onderkruipers op grond van de WAADI verboden is. Indien wij 

daar aanleiding toe zien, zullen wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. Daarnaast wijzen wij 

u er op dat overbrengen van werkzaamheden die normaliter door Oiltanking Amsterdam worden verricht naar 

andere bedrijven, door ons tot besmet werk zal worden verklaard. Vanzelfsprekend zullen wij onze leden bij 

die bedrijven oproepen om geen besmet werk te verrichten. 

 

Het is mogelijk dat, behalve u, ook derden (opdrachtgevers of klanten) hinder of schade ondervinden van de 

door ons te organiseren acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht zoals dit is neergelegd in art. 6 

lid 4 ESH en is als zodanig rechtmatig.  

 

Wij wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid is eventuele derden tijdig in kennis te stellen van dit 

ultimatum en mogelijke acties. 

 

Uw reactie zien wij belangstellend tegemoet. 

 

 

Hoogachtend,  

      
 
Ruud Wennekes,    Zakaria Boufangacha, 
Bestuurder FNV Havens    Coördinator arbeidsvoorwaarden  
FNV       FNV  
r.wennekes@bg.fnv.nl  
010-2335181      
06-51406289 
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